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 ) احلياة (

 جومرد حقي إمساعيل 
لقد جعل هللا تعاىل للبشر حياتني ، وجعل احلياة اآلخرة حصادًا يف جين ما زرعه من 

 اخلري أو من عدمه يف حياته األوىل ) الدنيا ( .
، أن من ماتت ضمائرهم ومات وقد ذهب مجهور من العلماء إىل فلسفة مفادها 

وجداهنم فإهنم يعتربونه فاقد املعىن واألهلية يف احلقيقية يف احلياة فيكربون عليه 
تكبريات امليت األربعة ، وهذا يعين أن بشائر مرضات هللا تعاىل تظهر على عباده 
وتزيد يف نورانيتهم بتناسب طردي كلما ازدادت أو خفضت درجات تقرهبم من هللا 

 ، ويف ذل  أيضًا ، فإن املسلم وهو يف درجات التعبد الدنيا فإنه يغاادر الدنيا تعاىل
وهو ال يعلم إىل جّنة أم نار هو ذاهب ، أما املؤمن املتقرب إىل هللا تعاىل واملشهور 
باخللق الرفيع يف معاملته بني الناس فإن هللا يبشره باجلّنة وهو يف الدنيا ، ويزيد على 

 حمسناً حيث يرى مقعده يف اجلّنة وهو يف الدنيا .املؤمن من كان 



ومما تقدم ، لو تدبرنا حياة القائد الشهيد ، صدام حسني اجمليد ، يف حياته الدنيا وهو 
بني ظهرانينا لوجدناه ذل  املؤمن القوي الذي مجع يف مكنونه الشخصي كل 

ة الصحابة ومآثرهم الصفات اليت جتعله يف مقام احملسنني ، فكانت حياته تذكرنا حبيا
وحياة التابعني يف زهدهم وتقواهم ، فكان ال خياف يف هللا لومة الئم ، رجل حرب إذا 
اشتدت أوزارها ورجل سالم إذا انقضت ، كان يغقاتل مع املقاتلني ويبين مع البغناة ،  
كان حاضرًا بني شعبه وأّمته بالعدل وحازمًا شديدًا مىت ما اقتضى األمر ذل  ، وكان 

يدنه الرقي باجلماهري يف معناها الثوري واجلهادي حيث وقد أدرك حجم املؤامرة د
اليت يدبرها أعداء هللا وأعداء األّمة وخمططاهتم اخلبيثة يف تفكي  وتدمري وحدة األّمة 

فكان ذل  ومجاهريها األبّية عمومًا ومجاهري العراق الثورية على وجه اخلصوص ، 
القائد اليت جتسدت يف شخصيته قمة معاين اإلسالم والعروبة ، وكان حبق وحتقيق رمزًا 

 لألّمة وعنوان قوهتا وعنفواهنا .
ومثلما كان معلمًا لرفاقه دروسًا يف العمل الثوري مبعناه اإلمياين القوي والراسخ 

رفاقه وأبناء شعبه  ومعلمًا يف كيفية بناء وتثبيت الشخصية الثورية كرسالة حيملها
لألجيال القادمة ، وقف القائد على منصة الشهادة ليكمل لنا درس احلياة مبعناها 
احلقيقي واملتحقق ، وقف ، وكأنه يف حمطة انتظار لالنتقال من حياة إىل حياة ، وقف 
وقفة األبطال وهو يستعد لنيل أرفع وسام يناله العبد يف خامتة حياته الدنيا ، وسام 

دة الذي لطاملا كان يتحدث القائد الشهيد عنه خاصة يف شهداء البعث الشها
وقادسية صدام اجمليدة األبرار ، وقف ولسان حاله يقول ، ها أنا صدام ، أغادر 
الدنيا الفانية إىل دنيا البقاء واخللود ، وقف بامسًا ألنه رأى مقعده يف اجلّنة ، مقاعد 

، نعم ، إنه القائد الفذ صدام ذاكرة األحرار اخلالدين ، خلود يف اجلّنة وخلود يف 



حسني اجمليد ، علمنا دروسًا يف احلياة وكيف حنياها لننتقل إىل دار البقاء وحياة اخللود 
فيها ، إنه الشهيد اجمليد ، أىب أن يغاادر احلياة الدنيا إال أن يقدم لشعبه عموماً ولرفاقه 

 خلالدين .على وجه اخلصوص درساً يف كيفية بلوغ حياة ا
 وهللا أكرب ، وليخسأ اخلاسؤون 
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